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ïnieidine.
van 1981 besloot het bestuur van:. d,e t'Stichting
In.het voorjaar
vriend-en
van het Boeddhisine, een v,ierkEroep in te stel_l_en ctie
i;ot taak zou hebben on de mogelijkhedón'tà bestuderen van een
verantroioorcle integratie van het boed.dhisme in het westerse
cultuurpatroon.
Tot l-eden van d-eze werkgroe p vrerclen aange\,ïezen: Mr.l.Boer,
voorzitter, i\{evrouu Dr.A.C. ivï.Kurpersho ek-Sci:erft, Plv. vo or"zttrer, Drs.P.v&íl cier Beelr Prof .Dr.ir.If .C.Janssen en d.e lieer
N. Tyd.eman.

inl-eicLingtot de arbeia van cie r,rerkgroep vond. op 1g;,;-Li
411
1981 e,:n orj-ënterenci gesprek plaats tusÀen lv,iee lecèn va:r cl_e
corutissie: I',{evroulv }iurpershoek en i.e ileer Janssen. ilet versl_a.T
van d.it gesperk j-s voor de goede voortgang van d"e arbeid vaf,l
d.e commissj-e van groot nut gelveest.
De i''rerligroep is vijf rnaal bijeen gelveest. IIet seeretariaat
vrerd, vervul-d door de I{eer lydeman.
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Doel en middel-.
ivelke mid.delen z:-'jn het meest aangewezen om tot het cloel (een
verantr,voorde integratie van het boeddhisne) te geraken.
Í?eeds :pogqlg clrong zi.eh hierbij de yraag op wat nu ,,eigenlijIc,'
ond.er boeddhisme rnoet lvord.en vers,taan.
Fiet lid van de vuerkgr:oep, de lleer van cler Beeh, was zo bereid.wiliig hlerover een notitie sannen te ste11en. íIoelve1 de rverlc_

groep v.rn oordeel is dat naa.st 'rhet boed"dhj_sme' orunicldelijk
gesteld kan 'worclen een ieders Ínclividueel
beleven d.aavan,
meent ztJ toch clat een ob j ectieve kenschetsing van iret boed.clhisme nj-et prunogelijk vrordt d.oor d.e verschillónde rvijzen van
beleven daa&an,-fn áit rrerband verwijst de rvericgr.oep ni:-ar de
uiteenzettlng van la;na An; garika Govinder, getitóto: -rlaarom i_k
boeddhist benr. waarin op xellente vij-jze'eán persoonlijk antlvooz'd, op de leer ',vorcit geÍ'crmuleerci.
'leru;icerenct 'bot haLa.r taarkrstelling is de r^ierkgroep vervoJ-Eens
op zoek gegaÍ{n naar het passende midd" el om tot het d"oel- - de
integratie - te konen.
langs deze v'reg yoorigaande komt de groep a1 vrij spoed"Íg tot d.e
geda.chte aa:l een organisatie rran mensen d.ie zr"eh ,,vê1bei,-,nist in
dienst lvi-llen stellen vasr het boerldhisme, Hun arbeid en voorbeeld kan deze integratie mogelijk maken.
l?ereldschokkend is deze idee bepaald niet. Voor hei ontstaan
en de voortgang van aIle grote godscliensten is het beschikken
over een dergelijk Ínstrument van doorsraggevend.e betekeni s
gev*eest. Geen boeddhisme zonder Sangha!
5.

Een orde" y.ienselijk èn r:roeeliik?
i4en orde-, e_eÏ lelcen-ord"e van,geheel eigentijdse signatuur, dat
vras het beeld dat z:-clt voor de ogen van d.e neerd,erheicl van de
werkgroep begon af te tekenen. Goede d.iensten bij d.eze beelclvorrning be\^,,ees een notitie van d.e hand. van lrlevrouvr liuz.pershoek.
2

-2De kleinst mogelijke minc.erheid. van d.e werkgroep v/as van d,e
wenselijkheid van het oprichten va:r een ord.ó ecÈter niei oyertuigd. Een ci,ergelijke orcle zou niet meer in het beeld va:r
d.eze _tijd passen; "dit station was reed.s gepasseerd.rr was een
van de
voornaa:nste argumenten contra. De óvórige led"en deelden deze nening niet. ZLj verwezen naar de vooibeeld.en zoals
The liliestern tsucld'hist Orcier, de Orde van Arya l\ïaitreya l,lerrdala
en naar Zen-3;eineenschap-oen in d.e usA. Deze zouden mín of neer
als model lanrrr:en dienen tewijl oolc niet uitgesloten nocht
rvord.en geacht dat reed.s bestaande organi_saties een uitbouiv
in de door d.eze l-ed.en gelv'enste richting zou lcunnen ond"ei.gaan
Toch was er een zekere tlvijfel of het thans reeds mogelijlc
moet l'rord.en geacht d.e ord,e op te richten. rs er volcóencó
funcia.nent in d.e zírt var overtuigcle boed.diristen - aarrwezig
om reed.s nu rnet de orde tc starten? Aan een b'loedarm pogen
is waa::achtil; rleen be]:oefte. Aarr een kvrijnende orga.niia{ie
net topzlvare pretenties evenmin.
+

Een tussenstap.

arbeid van de comnissie, d,oor de hiervoor tveergegeven
in een impasse dreigc]_e te geraken hadoen de Ilórón
Janssen en tycenan een gedacht#vissering over een mogelijlce
van_
problenen. Een notitie van lu"rn tesprek
-oplossing
-g"lguen
jliheid
bevat rie nogeli4g
om tot een tussenstap te ltoinen vooiclat
tot oprichtÍng van een orde v,rord.t overgegaof,,t.
D9 tussenstap houd.t in te komen tot cprichting vaïr een Boedd.*
histische School of Academie, lvaar cran studenien een meerjarige
cursus j-n de boecldhistische leer yrord.t gegeyen, zulks via het
med.itati-ecentmm ttl)e I(csnos" te /rns'berdam.
J)eze gedachte vond in de v,rerkgroep een warnl onthaal t zij het
dat de kleinst nogeri-jlie nino.erheid dit project nie't rvil-d.e
zien a1s een mogelijke tussenstap tot de- opiichting vaf,t een orde
Gewezen rverd. ook op de finanoiële heralbaarheicl viur het plcn
d.oordat de Kosnos, althans organisatorisch (hu-i-svesting, publiciteit ) net voortouv,t zou .,:reÍnen.
Omo.at d.e

tviijfels,
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Restr.ré.
le r,:ierl:rgro€p }<orlt thans
Op langere terrnljn ware

te bevorderen.

tot de volgende conclusies,
de oprichting van een "Ord"e van 3oedol:a.

Deze ord.e zou moeten ztJn een lelcen-ord.e, sober van vorrngeving,
niet-orthodox d..'{r.2. zie]n baserencl op enkele grondbegrippen, -'
dle een ied"er op zLJn vrijze ges;talte zar dienen ie geven.
Binnen d,eze orde zull-en all-erlpi samenwerliings- e. q: sarnenlevingsvonnen kunnen vrorden aangegaa"n.
Iïet bestuur vrordt geadviseer{ een of meer van zíln led.en te
verzoelien het proiect nog vra{meer gedetailleerd voor te berej-den,
0p korte tennljn - gedacht vrordt aan 6 tot 12 maenden - vrràïe
op te richten een Boed.dhistische School of Acad.emie, zulks in
nauv/e sanentyerking net ItDe Kor:raostt,
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Het bestuur word.t geadvÍseerd een begeleld.ingscouroissie in
te'stellen (waartoó ook medewerkers ían trDe Èosmostt zouden
moeten behoren) om tot een. organisatorische opzet (j-ncrusief
het aanzoeken van d.ocenten) te komen.
Ook moet de vraag onder ogen word.en gezien in hoeverre de

stichting het plan financieel- zou Jnrnï]en ond.ersteunen,

leusd.en, 22 met 1987,
d.e voorzitter van de werkgroep,
'rM.B.
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